PRIVACY STATEMENT
Statement

Vereniging Buma/Stichting Stemra (‘Buma/Stemra’)
respecteert de privacy van de gebruikers van deze
website. Wij nemen deze privacy erg serieus en zorgen
ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk
worden behandeld.

Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft
over de dienstverlening op deze website of u uw
gegevens wilt wijzigen, corrigeren en/of verwijderen,
dan kunt u hiervoor altijd contact via e-mail opnemen
met Buma/Stemra via Airplayclaim@bumastemra.nl.

Buma/Stemra gebruikt de door u verstrekte
persoonsgegevens (zoals uw (gebruikers)naam,
telefoonnummer,
e-mailadres,
uw
Bumarelatienummer en/of andere NAW-gegevens (van uzelf
of derden)) enkel voor de administratie en uitvoering
van de dienstverlening op deze website (Buma
Airplayclaim). Buma/Stemra zal deze gegevens – indien
nodig – enkel aan derden ter beschikking stellen die
direct betrokken zijn bij de uitvoering van deze
dienstverlening. Buma/Stemra gebruikt de door u
verstrekte persoonsgegevens niet voor commerciële
doeleinden en zal deze persoonsgegevens ook niet aan
derden verkopen.

Buma/Stemra heeft het recht de Privacy Statement
op ieder moment te wijzigen. Op deze Website treft u
altijd de meest recente versie van de Privacy
Statement.

Daarnaast houdt Buma/Stemra via deze website ook
algemene bezoekgegevens bij. Buma/Stemra koppelt
deze gegevens niet aan persoonlijk identificeerbare
informatie.
Deze
bezoekgegevens
gebruikt
Buma/Stemra voor analyses van bezoek- en/of
klikgedrag. Op deze manier probeert Buma/Stemra
haar dienstverlening op deze website verder te
verbeteren.
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn
kleine (tekst)bestanden die uw browser opslaat op uw
computer. Buma/Stemra gebruikt cookies om u te
herkennen bij een volgend bezoek aan deze website en
de website te verbeteren en aan te passen aan de
wensen van gebruikers. U kunt uw browser zo instellen
dat deze cookies alleen na bevestiging accepteert of
deze (volledig) worden geweigerd.
Buma/Stemra gaat zorgvuldig om met de door u
verstrekte persoonsgegevens en behandelt deze
gegevens altijd vertrouwelijk. Buma beveiligt deze
persoonsgegevens tegen verlies en/of wijziging door
gebruik
te
maken
van
adequate
ITbeveiligingsmaatregelen.
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